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Quadringentésima vigésima quarta (424ª) Reunião Plenária Ordinária do Conselho 1 

Municipal da Saúde, realizada aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e 2 

vinte e dois (27/07/2022), presencial, na sala Ivan Fleury, na Prefeitura Municipal de 3 

Valinhos, situada à Rua Antonio Carlos, nº 301, Centro, participaram os seguintes 4 

conselheiros titulares: Readir Toledo Genari, Marineide C. F. Barbisan, Márcia A. 5 

Galdino Silva, Márcia Bernardes de Souza Bueno, Luciano Moura Martins, Luiz 6 

Gabriel Signorelli, André Luiz Rosa, Cláudia Maria dos Santos, Paulo Henrique 7 

Speglich e Fernando Pozzuto; conselheiros suplentes: Patrícia R. Furlan Fessel, 8 

Eliane Netto da Silva, Fabíola Mello Lima e Omacir Antonio Bresaneli, a reunião 9 

iniciou-se às 14h, com 14 (quatorze) conselheiros, sendo 11 (onze) os conselheiros 10 

com direito a voto;  a Vice-Presidente, Sra Marineide iniciou agradecendo a 11 

presença de todos, na sequencia passou a palavra para o 1º secretário conselheiro 12 

Luciano para leitura da convocação e pauta da reunião; I - EXPEDIENTE: 1. Uso do 13 

direito de voz pelos não conselheiros: o 1º secretário o conselheiro Sr Luciano 14 

informa que não foi solicitado o uso do direito de voz 2. Comunicação e 15 

justificativa de ausências de conselheiros: o 1º secretário, conselheiro Sr. 16 

Luciano informou que justificaram sua ausência os conselheiros titulares: Paulo 17 

Henrique Crivellari, Cláudio de Queiroz Guimarães, Renata Lobo Catusso, Sonia 18 

Aparecida da Silva; conselheiros suplentes: Isabel Cristina S. V. dos Santos; 19 

também estiveram presentes: usuárias do SUS, Sra Yordanka Slas Guzman e 20 

Amanda C. Silva, Conselheira da Ubs Vila Santana Sra Ana Maria, Coordenadora do 21 

FMS Daniela Pitongo Longo, Thaís R. Felipe e Márcio Solda, ambos da Secretaria 22 

da Saúde e representante da APAE de Valinhos, Sra Márcia; 3. Ciência de 23 

correspondências e documentos emitidos: o 1º secretário informou que foram 24 

emitidos os seguintes documentos: Resolução nº 18-2022 (Aprovação na 422ª 25 

Relatório das “Contas da Saúde” do mês de MAIO de 2022, do Fundo Municipal da 26 

Saúde); Resolução nº19-2022 (Aprovação na 422ª Cronograma e Regulamento 27 

Eleitoral do CCS Biênio 2021/2023); II - ORDEM DO DIA: 1. Apresentação, 28 

discussão e votação da Ata da 422ª Reunião Plenária Ordinária do Conselho 29 

Municipal de Saúde: A Vice-Presidente perguntou se todos os conselheiros haviam 30 

recebido e lido as atas, o conselheiro Readir fez a observação que na referida 31 

reunião foi colocada em votação abertura de uma sindicância, através de um oficio 32 

da conselheira Márcia Bueno e que consta em Ata, apenas o envio de ofício a 33 

Secretaria da Saúde, eu, Secretária Executiva, esclareci que foi feito a leitura na 34 

íntegra do ofício com as solicitações, mas que em Plenária foi deliberado o envio de 35 

ofício à Secretaria da Saúde para manifestação e providências e depois de 36 

esclarecido o questionamento a Vice-Presidente colocou o item em votação e 37 

aprovada por unanimidade; 2. Apresentação, discussão e votação Relatório 38 

das contas do Fundo Municipal da Saúde referente ao mês de junho de 2022; a 39 

Vice-Presidente passa à palavra ao conselheiro fiscal Readir, que iniciou informando 40 

que as contas foram analisadas com 02 (dois) membros na data estipulada e no dia 41 

de hoje foi apreciada pela conselheira fiscal Márcia, no decorrer da apresentação 42 

das contas relatou que os gastos com a folha de pagamento mês de junho será 43 

apreciado junto com o relatório do mês de julho, na sequência, a Comissão Fiscal 44 

sugeriu aprovação das mesmas, com a ressalva e solicitação da presença dos 45 

técnicos do Departamento Jurídico na próxima reunião ordinária para 46 

esclarecimentos quanto ao parecer que consta no processo administrativo nº 47 

14035/2022, destinado ao pagamento indenizatório no valor de R$ 331.200,00 48 

(trezentos e trinta e um mil e duzentos reais) a Irmandade Santa Casa, em seguida, 49 

com a palavra, a conselheira Patrícia reforça sua solicitação de meses, em relação à 50 

montagem na apresentação, com a separação do dinheiro que pode ser usado, dos 51 
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que não podem e dos empenhados, para facilitar o entendimento dos saldos reais 52 

das contas, na sequencia, conselheiro fiscal Readir reforçou a fala da conselheira e 53 

pediu para que a equipe técnica responsável pela elaboração do relatório avalie a 54 

possibilidade e atenda ao pedido, em seguida, a coordenadora Daniela, com a 55 

palavra, relatou a possibilidade de tentar fazer, de outra maneira, para facilitar o 56 

entendimento, mas que em relação aos empenhados, relatou certa dificuldade, pois 57 

requer no FMS serviço adicional e trabalhoso, na sequência, a Vice-Presidente 58 

colocou o Relatório “Contas da Saúde” do Fundo Municipal de Saúde, referente 59 

ao mês de junho de 2022 em votação, o qual foi aprovado com ressalva por 60 

unanimidade; 3.Prorrogação do Plano Operativo da APAE por 120 dias: item 61 

incluso na ordem do dia aprovado pelo Colegiado Pleno, considerando a questão de 62 

caráter urgente e relevante, na sequencia, a Diretora e conselheira Eliane da 63 

Secretaria da Saúde solicitou aprovação da prorrogação por 120(cento e vinte) dias 64 

do Convênio com APAE, para ajustes e construção de um novo contrato de acordo 65 

com os padrões do Tribunal de Contas e ressaltou que a prorrogação não altera 66 

nem o quantitativo e nem o valor, mantido também o objeto a ser executado, 67 

estabelecido no Plano, em seguida, o conselheiro Readir falou sobre a importância 68 

da aprovação da prorrogação pelo Conselho e certificou da presença do 69 

representante da entidade na Plenária e do parecer favorável do Departamento 70 

Jurídico da prefeitura, após apresentação e esclarecidos os questionamentos, a 71 

Vice-Presidente colocou o item em votação, o qual foi aprovado por unanimidade; 72 

III. Assuntos gerais: a Diretora Eliane falou do recebimento dos computadores para 73 

as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) relatou que algumas UBSs já estão com 74 

prontuário eletrônico, com faturamento correto e alguma precisam ainda da 75 

implantação, mas a intenção e finalização é que as 14 (quatorze) UBSs tenham todo 76 

prontuário eletrônico implantado juntamente com a parte de faturamento. Será 77 

iniciado com a criação do ambiente piloto na UBS Parque Portugal começando 78 

desde o atendimento juntamente com o sistema, agendamento, faturamento, 79 

implantação de protocolos, finalizado, posteriormente daria sequência nas demais 80 

UBSs e finalizou ressaltando que a prioridade as 14 (quatorze) UBSs serem 81 

contempladas com esses computadores, foi uma solicitação do Secretário da Saúde. 82 

Em seguida, a Vice-Presidente passou a palavra ao 1º Secretário Luciano para 83 

leitura do despacho em folha nº 19 do processo nº 14637/2022, referente à 84 

solicitação do Conselho através do ofício nº 13/2022–CMS, do ressarcimento do 85 

valor pago na compra de 300 (trezentos) bonés, realizada pela Secretaria de 86 

Serviços Urbanos e que consta nos autos, recibo de entrega dos 300 (trezentos) 87 

bonés com data de 01/07/2022 para utilização dos funcionários da Secretaria da 88 

Saúde em Campanhas de Vacinação, Ações de Saúde, Controle de Endemias e 89 

Zoonoses. A Secretaria de Serviços Urbanos, considerando comprovante de retira 90 

dos bonés, retorna o presente processo a Secretaria da Saúde e ao Conselho 91 

Municipal de Saúde, para ciência e deliberações necessárias. Com a palavra 92 

conselheira Márcia Bueno falou que não está de acordo com essa resposta e que 93 

deveria ser ressarcido o valor, na sequencia a Diretora Cláudia disse que não 94 

solicitou os bonés, mas confirmou o recebimento, na data mencionada, com a 95 

palavra, o conselheiro Readir e o conselheiro Paulo consideraram a entrega dos 96 

bonés (EPIs) aos funcionários da saúde, se manifestaram de acordo, mas que este 97 

caso não abre um precedente, pois a referida verba foi retirada da dotação 98 

destinada à média e alta complexidade sem o conhecimento da Secretaria da Saúde 99 

e com manifestação favorável da Plenária, o processo segue para arquivamento, em 100 

seguida a Vice-Presidente perguntou ao Secretário da Saúde a previsão na regular 101 

dispensação de medicamentos no município, e com a palavra o Secretário disse que 102 
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alguns medicamentos já foram entregues e outros com autorização de fornecimento 103 

aguardando a empresa entregar, em seguida, o conselheiro Readir me questionou 104 

em relação ao andamento do processo eleitoral, em resposta, eu, informei que, o 105 

período das inscrições possivelmente será prorrogado, devido algumas UBSs não 106 

terem recebido até a presente data inscrições, principalmente aquelas que não 107 

formaram o Conselho Comunitário, como é o caso do Jardim Imperial, Frutal e São 108 

Bento e aproveitei para pedir apoio aos Conselheiros já empossados, com a palavra 109 

ainda, conselheiro Readir colocou uma sugestão ao Secretário quanto a 110 

disponibilidade de funcionários específicos na Secretaria de Licitação para cuidar 111 

das ações da Secretaria da Saúde, em resposta o Secretário informou que seria o 112 

ideal, mas não é viável a Secretaria da pasta a disponibilização, pois a demanda é 113 

sazonal e que sua sugestão, considerando as demandas e necessidades de suporte 114 

técnico em outras áreas, a criação de uma Autarquia da saúde, antes de finalizar, 115 

conselheiro Readir fez a leitura dos requerimentos nº 2,4,5 de sua autoria, 116 

requerimentos nº 01 e 03 da Comissão Fiscal e requerimento nº 06 de sua autoria e 117 

da Conselheira Márcia Bueno, com manifestação favorável da plenária será 118 

encaminhado aos setores responsáveis e, nada mais havendo a tratar foi encerrada 119 

a reunião às 15h10, na qual eu, Sandra Alves Rodrigues, Secretária Executiva do 120 

Conselho Municipal da Saúde, redigi a presente ata, que após lida e aprovada será 121 

lançada em livro próprio e assinada pelo Presidente e Secretária Executiva, de 122 

acordo com o Art. 19, do Regimento Interno. 123 
 

Marineide C. F. Barbisan 
Vice-Presidente do Conselho Municipal da Saúde 

 
Sandra Alves Rodrigues 

Secretária Executiva Conselho Municipal da Saúde 
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